
Lukiolaiskannettavan käyttöönotto

Alkuohje

Lukiolaiskannettavan käyttösopimuksen mukaan vastaat koneesta ja sen käytöstä.
Lue seuraava ohje ennen kuin avaat koneen kannen ensimmäistä kertaa.

Koneen käyttöönotto

Virtakytkimen painamisen jälkeen näytölle tulee käynnistysvalikko 1, jossa
on kolme (tai neljä) vaihtoehtoa:

Kuva 1: Käynnistysvalikko

Ylin vaihtoehto ”Normaali käynnistys”on opiskelukäyttöön räätälöity Linux
Debian, joka sisältää esiasennettuna suuren määrän opiskelussa tarvittavia
ohjelmia. Tämä ohje keskittyy tähän käyttöjärjestelmään kirjautumiseen.
(Tämän alla saattaa olla varajärjestelmä, jota ei normaalisti tarvita.)

Koejärjestelmä-vaihtoehto käynnistää Abitti-ohjelmiston (muokattu Linux
Debian), jota tarvitaan sähköisissä kokeissa. Tämän käyttöön ohjeistetaan
myöhemmin.

Viimeinen vaihtoehto on paikallisesti hallittu Windows. Kytke kone verk-
kovirtaan ennen ensimmäistä Windows-käynnistystä, sillä asennus
viimeistellään tässä yhteydessä. Asennus vastaa kaupasta ostettua ko-
tikonetta, joten vastaat päivityksistä ja tietoturvasta itse. Koulun tukihen-
kilöt eivät voi palauttaa unohtunutta Windows-salasanaa.
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Ensimmäinen vaihtoehto (Linux) valitaan automaattisesti muutaman sekun-
nin kuluessa. Tällöin näytölle aukeaa kirjautumisikkuna 2.

Kuva 2: Kirjautumisikkuna

Voit kirjautua sisään vieraana painamalla nappia tai henkilökohtaisilla tun-
nuksilla. Vierastunnuksilla tallennetut tiedostot ja tehdyt muutokset häviävät
uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.

Käyttäjänimi on edu.savonlinna -osoitteen henkilökohtainen osa (tyypilli-
sesti etunimi.sukunimi). Salasana on edu.savonlinna -googletilin salasana.
Ongelmien välttämiseksi kirjaudu uudelleen gmailiin ja hyväksy mahdolli-
set ehdot ennen tätä vaihetta. Mikäli tili on upouusi tai salasana on nol-
lattu, täytyy kertakäyttösalasana vaihtaa uuteen. Kirjautumalla varmistat,
että salasanasi on oikea. Gmail-kirjautumisen voi tehdä eri laitteella tai lu-
kiolaiskannettavan vierastilillä. Mikäli et muista salasanaasi, se voidaan nol-
lata. Ota yhteyttä Lasseen. Selaimeen tallennetut salasanat saa näkyviin
kuvan 3 valikoista.

Kuva 3: Salasanat Chromessa (vasemmanpuoleinen) ja Firefoxissa (oikean-
puoleinen)

2



Koulun verkko on valmiiksi asennettu. Jos kirjaudut muualla, sinun pitää
ensin kytkeytyä verkkoon kuvan 4 valikosta.

Kuva 4: Verkkoon liittyminen

Tämän jälkeen syötä käyttäjätunnus ja salasana, jonka jälkeen työpöydän
pitäisi tulla esiin. Mikäli kirjautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä Lasseen
tai Villeen. Sähköisten kirjojen, Google driven ynnä muiden verkkopalve-
luiden käyttö sujuu hyvin myös vierailijatunnuksilla, joten kirjautumisen
epäonnistuminen ei häiritse opintojen aloittamista. Kirjautumista kannat-
taa yrittää myöhemmin uudelleen, mikäli edu.savonlinna-tunnukset toimi-
vat gmailissa. Varsinkin uudella tai vaihdetulla salasanalla kirjautuminen ei
välttämättä onnistu heti.

Ohjelmat löytyvät painamalla vasemmasta alanurkasta M-kirjaimesta. Oh-
jelmistot voi jaotella joko tyypeittäin tai oppiaineittain. Tärkein työkalu
alussa on selain, muiden ohjelmien käyttöön perehdytään eri oppiaineiden
tunneilla.

Kuva 5: Ohjelmistot
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